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Zapraszamy do poznania najciekawszego portfolio
produktowego w branży, w którym baterie kuchenne,
systemy kuchenne i ich funkcje dopasowują się do
potrzeb użytkowników, łącząc się w harmonijną całość z
wyjątkowej klasy wzornictwem. Odkryj fascynujący świat
kuchni GROHE.

KUCHNIA GROHE

OPENWATERHEATER

EASYEXCHANGE

EASYDOCK

Idealny przepływ w połączeniu
z otwartymi podgrzewaczami
wody.

Perlator jest bardzo prosty
w instalacji i demontażu –
wystarczy użyć monety!

Łatwe wyciąganie i chowanie
węża prysznicowego przy
każdym użyciu.

STOPVALVE

REALSTEEL

SPEEDCLEAN

Zawór odcinający wodę
zintegrowany z baterią.

Stworzone z litej, nierdzewnej
stali – solidnego materiału o
właściwościach antybakteryjnych.

Silikonowe dysze umożliwiające
usunięcie z nich osadów
wapiennych, jednym przetarciem
palca.

PREWINDOW

EASYTOUCH

Aby otworzyć okno, wystarczy
podnieść baterię i położyć ją
płasko na blacie.

Wystarczy dotknąć powierzchni
baterii w dowolnym punkcie
wylewki, aby ją włączyć lub
wyłączyć.

FORWARD ROTATING
LEVER

COMFORTHEIGHT

FOOTCONTROL

Odpowiednia wysokość
wylewki umożliwiająca
napełnianie wysokich naczyń.

Aby zainicjować/zatrzymać
przepływ wody, wystarczy
zbliżyć stopę do czujnika
umieszczonego na dole szafki
kuchennej.

ENHANCED WATER

PULL-OUT MOUSSEUR

GROHFLEXX

Smaczna filtrowana woda,
prosto z baterii kuchennej –
w trosce o czas, pieniądze
i środowisko naturalne.

Wyciągana wylewka z
perlatorem zwiększająca
ergonomię.

Wyposażona w elastyczny,
higieniczny wąż GrohFlexx
wykonany z santoprenu.

PULL-OUT MOUSSEUR
SPRAY

PROFESSIONAL-SPRAY

EASYDOCK M

Ramię baterii obracające się
o 360° i łatwe przełączanie
pomiędzy strumieniem
zwykłym a prysznicowym.

Wbudowany magnes umożliwia
płynne dokowanie wyciąganej
wylewki.

CHILDLOCK

PULL-OUT DUAL SPRAY

AQUAGUIDE

Mechanizm zabezpieczający,
uniemożliwiający przypadkowe
uruchomienie przez małe dzieci.

Wyciągana wylewka zwiększająca
ergonomię i łatwe przełączanie
pomiędzy perlatorem a prysznicem.

Regulowany perlator

TITANIUM INSIDE

SWIVELSTOP

Wszystkie bojlery w kolekcji
GROHE Red są zrobione
z tytanu.

Ograniczony kąt obrotu
zapobiegający zalaniu kuchni.

GROHE SILKMOVE

GROHE COOLTOUCH

GROHE ECOJOY

Płynna, precyzyjna obsługa
baterii, gwarantująca komfort
użytkowania przez wiele lat.

Bez ryzyka oparzeń o gorące
powierzchnie dzięki
technologii oddzielnych
kanałów wodnych

Oszczędność cennych zasobów
wody przy pełnym komforcie
korzystania z wody

GROHE SILKMOVE ES

GROHE STARLIGHT

Inteligentne połączenie
oszczędności energii
i niezawodnej obsługi

Nieskazitelny wygląd i lśniąca
powłoka baterii, odporna na
zabrudzenia i matowienie,
która przetrwa lata.

Wyciągana wylewka z
perlatorem zwiększająca
ergonomię i oferująca
różne rodzaje strumienia.

Uchwyt wychylający się do
przodu zapobiega przypadkowemu
uderzaniu w ścianę.

ZERO
(Lead+Nickel Free)
Dzięki izolacji wewnętrznych
kanałów wodnych, ciecz nie ma
kontaktu z ołowiem ani niklem.

PRAKTYCZNE
FUNKCJE
Uwzględniając Twoje życzenia i pragnienia, systemy
kuchenne i baterie GROHE zawierają w sobie
zorientowane na użytkownika funkcje i pomysłowe
detale, które wyróżniają je spośród innych. Większy
wybór, komfort i elastyczność sprawiają, że nasze
produkty są wyjątkowo przyjemne w użytkowaniu.

KUCHNIA GROHE
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Drodzy klienci,
Kuchnia to serce domu. To tu zbiera się rodzina, przyjaciele
umacniają więzi, wszyscy dzielą się wrażeniami. W GROHE
wykorzystujemy nasze wyjątkowe umiejętności, by tworzyć
inteligentne technologie, które w szybki i niezawodny
sposób dostarczą do Waszych kuchni wodę do gotowania,
czyszczenia, picia i zabawy. Poświęciliśmy się tworzeniu
produktów eleganckich i inteligentnych, łączących design,
jakość, technologię i zrównoważony rozwój. Nasza kolekcja
kuchenna nigdy jeszcze nie była tak bogata, jak teraz, i tym
bardziej czujemy potrzebę, by realizować nasz cel – być
w sercu Waszego domu.
Doskonałym przykładem naszego etosu są systemy kuchenne
GROHE. Nasze wielokrotnie nagrodzone wzornictwo
odzwierciedla dziedzictwo zdolnych i pomysłowych
rzemieślników. Jedno dotknięcie przycisku lub delikatne
przekręcenie pokrętła wystarczą, by z systemów GROHE
Red i Blue wypływała najczystsza, filtrowana woda, do tego
schłodzona lub wrząca. Świeża woda, dostarczona wprost do
Waszych szklanek i kubków, eliminuje potrzebę gotowania jej
w garnkach czy kupowania wody butelkowanej, zapewniając
styl życia bliski idei zrównoważonego rozwoju i pozwalając
cieszyć się wodą na co dzień.

indywidualnych gustów. Świadomość ta umożliwiła
nam opracowanie wiodących na rynku Kolekcji Premium
Lifestyle GROHE, umożliwiających zyskanie większej
swobody w kuchni dzięki takim pomysłowym i atrakcyjnym
technologiom, jak GROHE EasyTouch i GROHE FootControl.
Nasze charakterystyczne projekty Essence Professional
Colour, stworzone, by stymulować Waszą kreatywność
kulinarną, to kolejne uzupełnienie bogatej kolekcji
kuchennej GROHE.
Kluczem do tego, co tworzycie w kuchni, jest zamiłowanie
do smaku. GROHE pragnie dopełnić je swoim zamiłowaniem
do perfekcyjnego projektu i wykonania, które odzwierciedla
każdy z naszych produktów. Właśnie takiemu podejściu
zawdzięczamy sukces naszych linii Performance,
zapewniających liczne kombinacje wzorów oraz zróżnicowane
wysokości i opcje instalacji, które umożliwiają stworzenie
kuchni bezpiecznej, wygodniejszej i przyjemniejszej w użyciu.
To unikalne połączenie najwyższych umiejętności i sięgającej
daleko w przyszłość innowacyjnej myśli oznacza, że posiadamy
produkty, których potrzebujesz, by stworzyć kuchnię
praktyczną, niezawodną i atrakcyjną: esencję GROHE.

Wiemy, że przygotowanie fantastycznego jedzenia wymaga
technologii niezawodnej i funkcjonalnej. Technologii
o niepowtarzalnych cechach, zaprojektowanej w sposób
inteligentny, takiej, która będzie odzwierciedleniem

Z poważaniem, Michael Rauterkus
Dyrektor generalny
Grohe AG

KUCHNIA GROHE

MARKA

PURE FREUDE
AN WASSER
Życiodajna i niosąca radość – woda sama w sobie jest źródłem
inspiracji dla naszej wyróżniającej się oferty produktów.
Każdy z nich stworzyliśmy w oparciu o cztery wartości: jakość,
technologia, design i zrównoważony rozwój. Zachowanie
równowagi między nimi sprawia, że nasza oferta jest źródłem
przyjemności korzystania z wody.
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KUCHNIA GROHE

MARKA

JAKOŚĆ

TECHNOLOGIA

NIEMIECKA JAKOŚĆ ŹRÓDŁEM ZAUFANIA KLIENTÓW

TECHNOLOGIA WOBEC ŻYWIOŁU WODY

Dążymy do doskonałości, która wykracza poza nasze produkty.
Zasadniczo naszym celem jest osiągnięcie pełnej doskonałości
na każdym etapie – począwszy od projektu, poprzez produkcję,
a skończywszy na obsłudze klienta. Nasza historia wspaniałej
niemieckiej inżynierii, rygorystycznych testów wewnętrznych
i licznych zewnętrznych certyfikacji, wzbudza pełne zaufanie
klientów do marki, na której mogą polegać.

Poprzez nasze stałe poszukiwanie innowacji technologicznych,
dążymy do zintegrowania najnowszych możliwości cyfrowych
i tworzymy inteligentne rozwiązania, które dają naszym
klientom większą przyjemność korzystania z wody. Nasi
wewnętrzni eksperci poskramiają moc wody, aby codziennie
ulepszać doznania klientów – to chwila prawdy dla naszych
produktów i marki.

Strona 6 | 7

grohe.pl

DESIGN

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ

CHARAKTERYSTYCZNE WZORNICTWO
I PERFEKCYJNE WYKONANIE

GWARANCJA PRZYJEMNOŚCI KORZYSTANIA
Z WODY PRZEZ LATA

Sposób, w jaki przemawia do nas empatyczny i intuicyjny
projekt daje nam możliwość tworzenia produktów, które
sprawiają wrażenie szytych na miarę. To unikatowe DNA
GROHE, zarówno ergonomiczne, jak i wyróżniające się
wizualnie, pozwoliło nam na zdobycie licznych nagród
w dziedzinie wzornictwa: światowej klasy referencje to
dowód na uznanie, jakim cieszymy się na całym świecie.

Woda jest podstawową i jedną z najbardziej fascynujących
substancji na Ziemi. Dlatego chcemy oferować zarówno
obecnym klientom, jak i przyszłym pokoleniom, produkty
oparte na zrównoważonych rozwiązaniach, takich jak
GROHE Blue, GROHE EcoJoy i GROHE SilkMove ES.
Liczne wyrazy uznania potwierdzają nasze zaangażowanie
w ochronę planety.
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OFERTA
DO KUCHNI
Systemy kuchenne i baterie GROHE zostały stworzone
tak, by nie tylko odpowiadały potrzebom użytkowników,
ale także wyróżniały się innowacyjnymi rozwiązaniami.
Większy wybór, komfort i elastyczność sprawiają, że
nasze produkty są wyjątkowo przyjemne w obsłudze.

KUCHNIA GROHE

OFERTA

FOOTCONTROL

30 311 000
Elektroniczna jednouchwytowa
bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką typu „L“
i 2 strumieniami wody

FOOTCONTROL
Aby włączyć lub wyłączyć wodę,
wystarczy zbliżyć stopę do czujnika
umieszczonego na dole szafki kuchennej.
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GROHE
FOOTCONTROL
W kuchni liczy się czas i wygoda, ponieważ zazwyczaj
to właśnie w tym miejscu Twoje ręce pracują najwięcej.
Dlaczego nie zapewnić im więcej swobody? Nowe
baterie kuchenne GROHE FootControl można włączyć,
lekko dotykając stopą czujnika umieszcznego na
cokole szafki, co sprawia, że ręce są swobodniejsze,
zaś bateria zawsze lśni czystością. W tę innowacyjną
technologię są wyposażone trzy z naszych najbardziej
popularnych baterii kuchennych. Możesz również
zainstalować ją do każdej baterii kuchennej GROHE
z wciąganą wylewką. Dotknij czujnika stopą i pożegnaj
się z bakteriami, bałaganem i zamieszaniem!

30 309 000
Zestaw do przezbrojenia
Każdą baterię z wyciąganą wylewką można wzbogacić
o technologię FootControl
Dostępny w następujących kolekacjach:
K7, Zedra, Minta, K4, Essence, Parkfield, Europlus,
Eurodisc Cosmopolitan, Eurodisc, Concetto, Eurostyle
Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart
Za wyjątkiem wariantów niskociśnieniowych oraz baterii
GROHE EasyTouch.

KUCHNIA GROHE

OFERTA

EASYTOUCH

GROHE
EASYTOUCH
Kuchnia, to miejsce, gdzie ręce zawsze mają dużo pracy.
Dlaczego więc nie ułatwić sobie zadania z dotykowymi
bateriami GROHE? Poznaj dwa innowacyjne rozwiązania,
które pozwalają Ci kontrolować przepływ wody bez
potrzeby używania dłoni. Dzięki temu, Twoja kuchnia
staje się miejscem bardziej higienicznym i wygodnym,
w którym wszelkie czynności możesz wykonywać
instynktownie. Baterie z serii GROHE Touch mogą
być uruchamiane za pomocą zwyczajnego dotknięcia
wylewki nadgarstkiem albo łokciem. Zyskaj więcej
swobody w swojej kuchni, zapomnij o czyszczeniu baterii
po każdym użyciu. Zmień sposób w jaki zarządzasz
swoją kuchnią za pomocą jednego dotknięcia.
Kuchnia to tętniąca życiem część Twojego domu.
Spójrzmy prawdzie w oczy, czasem wkrada się tam
nieporządek. Z innowacyjnymi bateriami dotykowymi
GROHE, zabrudzenia na armaturze przestaną spędzać
Ci sen z powiek, a ryzyko pozostawienia zarazków na
powierzchni uchwytu to już przeszłość. Niewidoczna
technologia GROHE pozwoli Ci włączyć przepływ wody
za pomocą jednego dotknięcia wylewki przedramieniem,
nadgarstkiem lub wierzchem dłoni. Dosyć tłustych
odcisków palców i nieudanych prób uruchomienia
baterii łokciem.
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EASYTOUCH
Wystarczy dotknąć powierzchni
baterii w dowolnym punkcie wylewki,
aby ją włączyć lub wyłączyć.

31 360 001
Elektroniczna jednouchwytowa
bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką typu „L”
i 2 strumieniami wody

KUCHNIA GROHE
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RODZAJE
WYLEWEK
Nasza kolekcja wylewek umożliwia połączenie komfortu
i wygody z ogromną elastycznością w kwestii wzornictwa.
Oferujemy wylewki o różnorodnych wysokościach, od
kompaktowych, przeznaczonych do małych przestrzeni, po
wysokie, idealne do napełniania garnków, oraz szeroką gamę
wylewek w kształcie U, C i L, dzięki czemu można wybrać
coś idealnie pasującego do każdego stylu. Potrzebujesz
jeszcze więcej wygodnych opcji? Wylewki obrotowe albo
wyciągane, zapewniają jeszcze więcej swobody w kuchniach,
w których dużo się dzieje.
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KUCHNIA GROHE

OFERTA

FUNKCJONALNE NATRYSKI

WYJĄTKOWE FUNKCJE
NATRYSKÓW
Popraw dynamikę swojej codziennej pracy dzięki profesjonalnym, wyciąganym
wylewkom GROHE. Ciesz się większym zasięgiem działania, zapewniającym
wygodę obsługi. Dostępne są również modele umożliwiające przełączanie między
dwoma rodzajami strumieni, co jeszcze bardziej poprawia jakość pracy w kuchni.
Funkcja GROHE EasyDock i wąż glideflex gwarantują, że wyciągana wylewka
łatwo wraca na miejsce, zaś w niektórych modelach funkcja GROHE EasyDock M
wykorzystuje magnes, by za każdym razem, swobodnie umieszczać wyciągniętą
część wylewki z powrotem w korpusie baterii. Czyszczenie po zakończonej pracy
również nie sprawi problemu dzięki technologii GROHE SpeedClean, dostępnej
we wszystkich bateriach z wyciąganą wylewką, dzięki której wystarczy przesunąć
palcem, by usunąć kamień z perlatora.

PROFESSIONAL SPRAY
Ramię baterii obracające się
o 360° i łatwe przełączanie
pomiędzy strumieniem
zwykłym a prysznicowym.
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31 395 DC0
Jednouchwytowa
bateria zlewozmywakowa

KUCHNIA GROHE

OFERTA

FUNKCJONALNE NATRYSKI

PULL-OUT DUAL SPRAY
Wyciągana wylewka zwiększająca
ergonomię i łatwe przełączanie
pomiędzy perlatorem a prysznicem.

30 270 000
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką, wyciąganą wylewką
i 2 strumieniami wody
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GROHFLEXX
Wyposażona w elastyczny,
higieniczny wąż GrohFlexx
wykonany z santoprenu.

EASYDOCK M
Wbudowany magnes
umożliwia płynne dokowanie
wyciąganej wylewki.

KUCHNIA GROHE

OFERTA

FUNKCJONALNE NATRYSKI

PULL-OUT MOUSSEUR
SPRAY
Wyciągana wylewka
z perlatorem zwiększająca
ergonomię i oferująca
różne rodzaje strumienia.

31 482 002
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką
z wyciąganym perlatorem
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EASYDOCK
Łatwe wyciąganie i chowanie
węża prysznicowego przy
każdym użyciu.

32 663 001
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką
z wyciąganym perlatorem

PULL-OUT MOUSSEUR
Wyciągana wylewka
z perlatorem zwiększająca
ergonomię.

KUCHNIA GROHE

OFERTA

SUPERSTEEL

GROHE
SUPERSTEEL
SUPERWYGLĄD – SUPERODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA
Aby spełniła swoją rolę, armatura kuchenna musi być odporna
na zarysowania i uszkodzenia. Powierzchnie GROHE SuperSteel
charakteryzują się niezwykle wysoką odpornością. Innowacyjna
powłoka PVD jest dziesięciokrotnie bardziej odporna na zarysowania
niż chrom. Jedwabiście matowa powierzchnia ze stali nierdzewnej
nie tylko wygląda niewiarygodnie dobrze, ale też każdego dnia
udowadnia swoją wytrzymałość. Ślady palców na powierzchni?
Nie tutaj. Bakterie i inne mikroby też nie mają gdzie się schować,
co znacznie ogranicza ich liczbę. W efekcie, powierzchnia armatury
pozostaje higienicznie czysta.
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GROHE PVD
NIEZWYKLE TWARDA I ODPORNA
NA ZARYSOWANIA POWIERZCHNIA
NIEZWYKLE TRWAŁE POWŁOKI: OD SZLACHETNEGO MATU PO DIAMENTOWY POŁYSK
Baterie GROHE zostały wykonane tak, żeby wyglądać pięknie przez długie lata. Recepta na sukces
kryje się w jakości naszych powłok. GROHE wykorzystuje najnowocześniejszą technologię do
tworzenia powierzchni swoich produktów, które wyróżniają się trwałością. Mechanizm tworzenia
powłoki polegąjacy na osadzaniu jej z fazy gazowej przy wykorzystaniu zjawisk fizycznych, zwany
PVD, gwarantuje, że będzie ona trzy razy twardsza i bardziej odporna na zarysowania. Proces
umożliwia również uzyskanie doskonale połyskującego złota czy wyrafinowanej powłoki ze stali
nierdzewnej. Dzięki temu baterie GROHE zachwycają swoim wyglądem i solidnym wykonaniem.

NOWE KOLORY
000 I StarLight Chrome

GL0 I Cool Sunrise

DA0 I Warm Sunset

A00 I Hard Graphite

BE0 I Polished Nickel

DC0 I SuperSteel

GN0 I Brushed Cool Sunrise

DL0 I Brushed Warm Sunset

AL0 I Brushed Hard Graphite

EN0 I Brushed Nickel

GROHE StarLight
Chrom

GROHE PVD
10 x większa odporność na zarysowania
3 x twardsza powierzchnia

Chrom
Nikiel

Nikiel

Mosiądz

Mosiądz

KUCHNIA GROHE

OFERTA

MONTAŻ PODOKIENNY

GROHE
PREWINDOW
Zlew pod oknem zapewnia widok, który koi i inspiruje w trakcie
gotowania lub zmywania naczyń. Rozwiązanie GROHE PreWindow
umożliwia łatwe otwieranie i mycie okien. Wystarczy podnieść
wylewkę i położyć ją płasko na powierzchni – to wszystko.
Dostępny w liniach:
Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurostyle Cosmopolitan,
Eurosmart Cosmopolitan
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GROHE
TERMY BEZCIŚNIENIOWE
W kuchniach położonych z dala od źródeł ciepłej wody wciąż
jeszcze można spotkać się z zastosowaniem małego bojlera,
umieszczonego bezpośrednio pod zlewem. W takich przypadkach
zalecana jest specjalna bateria kuchenna, dzięki której ciepła
woda popłynie natychmiast, zaś połączenie baterii z termami
bezciśnieniowymi zapewni idealny przepływ.
Dostępny w liniach:
Zedra, Minta, Europlus, Eurodisc Cosmopolitan, Concetto,
Eurostyle Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan

KUCHNIA GROHE

OFERTA

GROHE ZERO

GROHE ZERO
(Lead+Nickel FREE)
Dzięki izolacji wewnętrznych kanałów wodnych,
woda nie ma kontaktu z ołowiem ani niklem.
Dostępny w liniach:
Eurosmart, Eurodisc Cosmopolitan,
Europlus Concetto, Essence New

GROHE
COOLTOUCH
Bez ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie dzięki
funkcji GROHE CoolTouch.
Dostępny w liniach:
GROHE Red, GROHE Blue, Essence, Concetto, Eurosmart
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GROHE
StopValve
Ten niewielki zawór odcinający, znajdujący się u podstawy
Twojej baterii, zamyka dopływ wody do zmywarki albo pralki,
zwiększając wygodę każdego dnia. Jeden szybki obrót i woda
jest bezpiecznie zakręcona.
Dostępny w liniach:
Zedra, Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurostyle Cosmopolitan,
Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart

GROHE MARKA
OFERTA DO KUCHNI
› SYSTEMY KUCHENNE GROHE
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SYSTEMY KUCHENNE
Świeża, swobodnie płynąca woda to źródło życia. Nasze kolekcje
systemów wodnych oferują Ci doświadczenie czystości i wygody,
które zamieni wodę z baterii w źródło zdrowia i radości w Twoim domu.

KUCHNIA GROHE
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KUCHNIA GROHE

SYSTEMY KUCHENNE

01
GROHE
BLUE

Strona 38
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02
GROHE
RED

Strona 68

KUCHNIA GROHE

SYSTEMY KUCHENNE

GROHE BLUE

GROHE
BLUE
Ciesz się świeżą, przefiltrowaną wodą, gdziekolwiek jesteś.
W bogatej kolekcji GROHE Blue znajdziesz modele,
które sprawdzą się w każdej sytuacji – zapewnij sobie
filtrowaną i gazowaną wodę w zaciszu własnej kuchni
lub wybierz model idealny do zastosowań biurowych
i profesjonalnych. Zestaw startowy będzie idealnym
wyborem. Wszystkie wersje GROHE Blue charakteryzują
się atrakcyjnym, smukłym designem oraz intuicyjną
i wygodną obsługą.

01
GROHE BLUE
HOME
Najlepsze rozwiązanie do Twojego domu.

STRONA 42
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02

03

GROHE BLUE
PROFESSIONAL

GROHE BLUE
PURE

Idealny wybór do biur oraz małych/średnich firm.

Doskonały model do zaspokojenia
podstawowych potrzeb.

STRONA 54

STRONA 58

KUCHNIA GROHE
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KUCHNIA GROHE

SYSTEMY KUCHENNE

GROHE BLUE HOME

nowość
GROHE BLUE
HOME
TWOJE PRYWATNE
ŹRÓDŁO WODY
SCHŁODZONA I GAZOWANA
Wolisz schłodzoną wodę z bąbelkami czy bez? Może
preferujesz coś pomiędzy? Z GROHE Blue wybór należy
tylko do Ciebie. Najpierw woda jest filtrowana, w celu
usunięcia wszelkich zanieczyszczeń. Następnie ulega
schłodzeniu, aby stała się orzeźwiająca jak górski potok.
Po włączeniu jej przepływu po prostu przekręć uchwyt,
aby wybrać stopień nasycenia wody dwutlenkiem węgla.
Świeża woda dopasowana idealnie do Twojego smaku,
płynąca z baterii kuchennej – to takie proste! Uchwyt po
prawej stronie miesza ciepłą i zimną wodę, pełniąc funkcję
standardowej baterii, a ten po lewej stronie służy do
obsługi systemu GROHE Blue, włączając przepływ wody
pitnej i dając możliwość wyboru stopnia jej nasycenia
CO2 – od idealnie spokojnej po eksplodującą bąbelkami.
Wskaźnik z diodami LED umieszczony na uchwycie
przedstawia kolorami wybrany stopień nagazowania
wody – niegazowaną, średnio gazowaną i gazowaną,
a także ostrzega, gdy wydajność filtra spadnie do 10 %,
co oznacza, że wkrótce powinien zostać zmieniony.
Temperaturę wody zwiększając regulować w zakresie
od 6 °C do 10 °C.

GROHE.PL
KUCHNIA >
BLUE HOME
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KUCHNIA GROHE

SYSTEMY KUCHENNE

GROHE BLUE HOME

DOWIEDZ SIĘ JAKIE KORZYŚCI
DAJE CI SYSTEM GROHE BLUE:
Wyobraź sobie, że pijesz wodę wprost z górskiego
źródła – krystalicznie czystą, rześką i zaspokajającą
pragnienie. Teraz wyobraź sobie tę samą, zdrową,
nieskażoną zanieczyszczeniami wodę, płynącą prosto
z Twojej baterii kuchennej. System GROHE Blue sprawi,
że to marzenie stanie się rzeczywistością. Zmieni on
zwykłą wodę z baterii, poddając ją procesowi filtracji,
zostawiając smak świeżości i czystości – taki jaki
w naturze.
Nieważne jak widzisz idealną odświeżającą wodę –
schłodzoną, gazowaną, a może tylko lekko gazowaną?
GROHE Blue dostarczy Ci ją prosto z Twojej baterii
kuchennej.
Izolowane wewnętrzne kanały wodne
dla wody filtrowanej i niefiltrowanej.

SMAK
Filtry GROHE usuwają z wody wszelkie zanieczyszczenia,
dając jej czysty świeży smak, lepszy nawet od tego, który
ma woda butelkowana.

ZDROWIE I DOBRE
SAMOPOCZUCIE
GROHE Blue Home usuwa nawet najdrobniejsze osady,
zostawiając jednak cenne minerały, co sprawia,
że dobroczynne właściwości wody są zachowane.

WYGODA
Koniec z dźwiganiem do domu ciężkich butelek.

EKOLOGIA
System jest przyjazny dla środowiska, ponieważ nie
zużywa zasobów potrzebnych na pakowanie i transport,
które są niezbędne przy produkcji wody butelkowanej.
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Obracana wylewka
pod kątem 150°

Higieniczny perlator
z dwoma ujściami wody

Dźwignia wychylana do przodu o odpowiednio
wymodelowanym kształcie, by zapewniać
maksimum ergonomii

Głowica z technologią GROHE
SilkMove do wody niefiltrowanej

KUCHNIA GROHE

SYSTEMY KUCHENNE

GROHE BLUE HOME

NIEGAZOWANA, LEKKO GAZOWANA ALBO
GAZOWANA: WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE
Jak bardzo nasyconą CO2 wodę lubisz? To kwestia
Twoich indywidualnych preferencji smakowych.
GROHE Blue Home kryje w sobie prosty i intuicyjny
mechanizm, który pozwala uzyskać odpowiednie
nasycenie wody dwutlenkiem węgla za pomocą
jednego przycisku. Dzięki temu, Ty i Twoja rodzina
otrzymujecie przyjemnie schłodzoną, filtrowaną
wodę - dokładnie taką, jaką lubicie.

Woda, zwłaszcza niegazowana – to podstawa żywienia.
Jeśli pragniesz, żeby była odpowiednio schłodzona
i smaczna, wystarczy tylko nacisnąć przycisk. Dioda LED
zaświeci się na niebiesko i Twoja szklanka napełni się
orzeźwiającym napojem.
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Gazowana – ale nie za bardzo? Jedynie lekko gazowana?
Kiedy tylko masz ochotę. Naciśnij dwie ikony jednocześnie –
dioda LED zaświeci się kolorem turkusowym – żeby stworzyć
strumień wody delikatnie nasycony bąbelkami gazu.

Woda gazowana, migocząca tysiącem bąbelków. Jeśli
według Ciebie to idealna recepta na ugaszenie pragnienia,
po prostu naciśnij ikonę zlokalizowaną najniżej – dioda
LED zaświeci się na zielono – a Ty otrzymasz szklankę
wody o ulubionym smaku.

KUCHNIA GROHE

SYSTEMY KUCHENNE

GROHE BLUE HOME

ŹRÓDŁO ZDROWSZEGO ŻYCIA

WYGODA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Woda jest najcenniejszą i najbardziej fascynującą
substancją na Ziemi, źródłem samego życia.
Udowodniono, że ma dobroczynny wpływ na
zdrowie, samopoczucie oraz wygląd. Eksperci
zalecają picie co najmniej 2 litrów wody dziennie.

Pomyśl przez chwilę o wysiłku i energii, które są potrzebne
do zaopatrywania Twojego domu w wodę butelkowaną.
Najpierw musisz ją kupić w sklepie, a następnie przenieść
z samochodu do domu. Gdy już to zrobisz, potrzebne jest
Ci miejsce, w którym będziesz ją przechowywał, najlepiej
takie, które nie rzuca się w oczy. Z kolei po opróżnieniu
butelek, musisz je wyrzucić i zacząć cały cykl od początku.

Wiele osób wybiera wodę butelkowaną, wierząc że jest
zdrowsza i smaczniejsza od kranowej. Naukowe analizy
dowiodły jednak, że ze względu na rygorystyczne
przepisy regulacji i kontroli zasobów wody pitnej, woda
z baterii jest przynajmniej tak dobra jak butelkowana.
Ludzie kupują wodę butelkowaną również ze względu
na zamiłowanie do wody gazowanej. GROHE Blue
sprawia, że wszystkie korzyści wody butelkowanej
znajdziesz w baterii kuchennej. System ten zapewnia
doskonały smak i oferuje możliwość nasycenia wody
CO2. Dzięki temu GROHE Blue staje się rozwiązaniem
idealnym – dobrym nie tylko dla zdrowia i środowiska,
ale gwarantującym także świetne wrażenia smakowe.

Instalując w kuchni system GROHE Blue możesz pożegnać
się z wysiłkiem i niewygodami związanymi z butelkowaną
wodą, bez żadnych ustępstw, które mogłyby wpłynąć na
Twoje zdrowie lub przyzwyczajenia smakowe. Po prostu
włącz baterię i ciesz się bezkonkurencyjnym doświadczeniem
świeżości. Co może być od tego prostsze?
WODA PITNA NIE MUSI BYĆ KOSZTOWNA
DLA ZIEMI
Potrzeba aż 7 litrów wody, do wyprodukowania jednego
litra wody butelkowanej. Nie wspominając o zużytej
energii i emisji dwutlenku węgla, które są efektem
wyprodukowania 1,5 miliona ton plastikowych opakowań
potrzebnych co roku przemysłowi.
W GROHE cały czas pracujemy nad zabezpieczeniem
przyszłości wody, naszego najcenniejszego naturalnego
zasobu. To właśnie troska o przyszłość stoi za produktami
takimi jak GROHE Blue, które z łatwością pomagają
ograniczyć zużycie energii i wody.
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CAŁA MAGIA ZAKLĘTA JEST W FILTRZE
Żeby stworzyć system GROHE Blue, nawiązaliśmy współpracę
z BWT, europejskim liderem na rynku producentów filtrów do
wody. Pragnęliśmy dać naszym klientom radość płynącą z picia
wody o niebywałych właściwościach smakowych i odświeżających.
Filtr zastosowany w GROHE Blue działa w oparciu o 5-stopniowy
proces filtracji, który pozwala na usunięcie z wody nawet
najmniejszych cząsteczek szkodliwych substancji i jednocześnie
pozostawienie w niej istotnych dla zdrowia minerałów.
USTAWIENIA OBEJŚCIA
Mała ilość osadów w wodzie poprawia
jej smak i pozwala na zachowanie
równowagi mineralnej. Regulacja
umożliwia ustawienie pożądanej
ilości wody bez usuwania osadów
wapiennych w filtrze wymiany jonowej.
WODA WPŁYWAJĄCA

FILTRACJA WODY Z OBEJŚCIA

PRZEPŁYW WODY Z OBEJŚCIA

Każdy zestaw startowy GROHE Blue Home
zawiera filtr w rozmiarze S, który może
być później wymieniony na filtry w
3 dostępnych rozmiarach – S, M oraz L.
Każdy z nich, wykorzystuje pięciostopniowy
proces filtracji, żeby usunąć nawet
najdrobniejsze osady z wody pitnej,
które wpływają negatywnie na jej smak.
Filtracja za pomocą węgla aktywnego
usuwa chlorany, podczas gdy filtr wymiany
jonowej redukuje ilość osadów wapiennych
i metali ciężkich – co daje w rezultacie
nieskażoną, pozbawioną nieprzyjemnego
zapachu wodę pitną o czystym,
świeżym smaku.

WODA WYPŁYWAJĄCA
PIĘCIOSTOPNIOWY PROCES
FILTRACJI KROK PO KROKU
FILTR DROBNY
Zatrzymuje pozostałe,
najdrobniejsze cząsteczki.

FILTR Z WĘGLEM AKTYWNYM
Drugi proces filtracji, ma na celu
uzyskanie najlepszych walorów
smakowych.
Filtr usuwa niepożądane substancje,
oczyszczając wodę przy jednoczesnym
zachowaniu istotnych dla zdrowia
minerałów.
FILTR WYMIANY JONOWEJ
Usuwa osady wapienne
i metale ciężkie.

FILTR WSTĘPNY
Z WĘGLEM AKTYWNYM
(POPRAWA SMAKU WODY)
Usuwa chlorany, substancje metaliczne
i większe cząsteczki organiczne, w tym
środki owadobójcze i pestycydy –
wszystko w celu uzyskania świeżego
smaku wody.
FILTR WSTĘPNY
Zatrzymuje gruboziarniste cząsteczki
piasku i innych zanieczyszczeń.

KUCHNIA GROHE

SYSTEMY KUCHENNE

GROHE BLUE HOME

nowość

GROHE.PL
KUCHNIA >
BLUE HOME

31 454 000 / 31 454 DC0
GROHE Blue Home
Wylewka w kształcie L
Zestaw startowy
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KAŻDY ZESTAW GROHE BLUE HOME ZAWIERA:

BUTLA Z CO2
425 g

FILTR W
ROZMIARZE S

JEDNOSTKA CHŁODZĄCA Z SATURATOREM
GROHE BLUE HOME

31 455 000 / 31 455 DC0
GROHE Blue Home
Wylewka w kształcie C
Zestaw startowy

Opcje kolorystyczne:
000 I StarLight Chrome |

DC0 I SuperSteel

31 456 000 / 31 456 DC0
GROHE Blue Home
Wylewka w kształcie U
Zestaw startowy

31 498 000 / 31 498 DC0
GROHE Blue Home
Mono
Zestaw startowy

KUCHNIA GROHE

SYSTEMY WODNE

GROHE BLUE PROFESSIONAL

GROHE BLUE
PROFESSIONAL
ŹRÓDŁO CZYSTEJ WODY W
BIUROWYCH KUCHNIACH
Wolisz schłodzoną wodę z bąbelkami czy bez? Może
preferujesz coś pomiędzy? Z GROHE Blue wybór należy
tylko do Ciebie. Najpierw woda jest filtrowana, w celu
usunięcia wszelkich zanieczyszczeń. Następnie ulega
schłodzeniu, aby stała się orzeźwiająca jak górski potok.
Po włączeniu jej przepływu po prostu przekręć uchwyt,
aby wybrać stopień nasycenia wody dwutlenkiem węgla.
Świeża woda dopasowana idealnie do Twojego smaku,
płynąca z baterii kuchennej – to takie proste! Uchwyt
po prawej stronie miesza ciepłą i zimną wodę, pełniąc
funkcję standardowej baterii, a ten po lewej stronie
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służy do obsługi systemu GROHE Blue, włączając
przepływ wody pitnej i dając możliwość wyboru
stopnia jej nasycenia CO2 –od niegazowanej po
eksplodującą bąbelkami.
Wskaźnik z diodami LED umieszczony na uchwycie
sygnalizuje za pomocą kolorów wybrany stopień
nagazowania wody – niegazowaną, średnio gazowaną
i gazowaną, a także ostrzega gdy wydajność filtra
spadnie do 10 %, co oznacza, że wkrótce powinien
zostać zmieniony. Temperaturę wody można regulować
w zakresie od 6 °C do 10 °C.

grohe.pl

Jeżeli lubisz wodę chłodną
i niegazowaną, nie ma nic
prostszego.

Woda tylko lekko gazowana?
Żaden problem.

31 323 DC1
GROHE Blue Professional
Zestaw startowy zawiera:
Jednouchwytową baterię
z funkcją filtracji wody,
filtr do wody i głowicę filtra,
jednostkę chłodzącą
z saturatorem

Gazowana woda, pełna
bąbelków.

KUCHNIA GROHE

SYSTEMY KUCHENNE

GROHE.PL
KUCHNIA >
BLUE PROFESSIONAL

31 323 001 / 31 323 DC1
GROHE Blue Professional
Zestaw startowy zawiera:
jednouchwytową baterię
z funkcją filtracji wody,
filtr do wody i głowicę filtra,
jednostkę chłodzącą
z saturatorem
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31 324 001 / 31 324 DC1
GROHE Blue Professional
Zestaw startowy zawiera:
jednouchwytową baterię
z funkcją filtracji wody,
filtr do wody i głowicę filtra,
jednostkę chłodzącą
z saturatorem

31 346 001 / 31 346 DC1
GROHE Blue K7 Professional
Zestaw startowy zawiera:
jednouchwytową baterię
z funkcją filtracji wody,
filtr do wody i głowicę filtra,
jednostkę chłodzącą
z saturatorem

31 355 001 / 31 355 DC1
GROHE Blue Professional
Zestaw startowy zawiera:
jednouchwytową baterię
z funkcją filtracji wody,
filtr do wody i głowicę filtra,
jednostkę chłodzącą
z saturatorem

KAŻDY ZESTAW GROHE PROFESSIONAL ZAWIERA:

31 347 002 / 31 347 DC2
GROHE Blue Minta Professional
Zestaw startowy zawiera:
Jednouchwytową baterię
z funkcją filtracji wody,
filtr do wody i głowicę filtra,
jednostkę chłodzącą
z saturatorem

FILTR DO WODY W KOMPLECIE
Z GŁOWICĘ FILTRA, CHŁODZIARKĘ
I SATURATOR

Opcje kolorystyczne:
001/002 I StarLight Chrome |

DC1/DC2 I SuperSteel

31 302 001 / 31 302 DC1
GROHE Blue Professional
Zestaw startowy zawiera:
Jednouchwytową baterię
z funkcją filtracji wody,
filtr do wody i głowicę filtra,
jednostkę chłodzącą
z saturatorem

KUCHNIA GROHE

SYSTEMY KUCHENNE

GROHE BLUE PURE

GROHE BLUE
PURE
USZLACHETNIONA WODA
Jeśli preferujesz czystą, przefiltrowaną i nieschłodzoną
wodę, to GROHE Blue Pure jest idealnym rozwiązaniem
dla Ciebie. Podczas gdy uchwyt po prawej stronie baterii
pełni tradycyjną funkcję, mieszając zimną i gorącą wodę,
ten po stronie lewej steruje przepływem wody filtrowanej.
Po prostu wybierz design swojej baterii spośród czterech
opcji: wylewki w kształcie litery C lub U, GROHE Blue
K7 z opcjonalnym wyciąganym perlatorem, GROHE Blue
Minta lub dodaj do swojej już zamontowanej, elegancką
baterię GROHE Blue Mono – wybór należy do Ciebie.

GROHE.PL
KUCHNIA >
BLUE PURE
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33 249 001
GROHE Blue Pure
Zestaw startowy zawiera:
jednouchwytową baterię
z funkcją filtracji wody,
filtr do wody i głowicę filtra

KUCHNIA GROHE

SYSTEMY KUCHENNE

GROHE BLUE PURE

31 345 002 / 31 345 DC2
GROHE Blue Minta new Pure
Zestaw startowy zawiera:
jednouchwytową baterię
z funkcją filtracji wody,
filtr do wody i głowicę filtra
33 249 001 / 33 249 DC1
GROHE Blue Pure
Zestaw startowy zawiera:
jednouchwytową baterię
z funkcją filtracji wody,
filtr do wody i głowicę filtra

31 299 001 / 31 299 DC1
GROHE Blue Pure
Zestaw startowy zawiera:
jednouchwytową baterię
z funkcją filtracji wody,
filtr do wody i głowicę filtra
Strona 60 | 61

grohe.pl

KAŻDY ZESTAW GROHE BLUE PURE ZAWIERA:

31 354 001 / 31 354 DC1
GROHE Blue K7 Pure
Zestaw startowy zawiera:
jednouchwytową baterię
z natryskiem bocznym
i funkcją filtracji wody,
filtr do wody z głowicą filtra

31 344 001 / 31 344 DC1
GROHE Blue K7 Pure
Zestaw startowy zawiera:
jednouchwytową baterię
z funkcją filtracji wody,
filtr do wody i głowicę filtra

Opcje kolorystyczne:
001/002 I StarLight Chrome |

DC1/DC2 I SuperSteel

31 301 001 / 31 301 DC1
GROHE Blue Mono Pure
Zestaw startowy zawiera:
jednouchwytową baterię
z funkcją filtracji wody,
filtr do wody i głowicę filtra

KUCHNIA GROHE

SYSTEMY KUCHENNE

AKCESORIA GROHE BLUE

AKCESORIA
GROHE BLUE
Korzystaj z przyjemności picia pysznej, chłodnej
przefiltrowanej wody oraz z akcesoriów GROHE Blue.
Wkłady do filtrów dla wszystkich baterii GROHE Blue,
butle z CO2 do baterii GROHE Blue Chilled&Sparkling
i bogaty wybór pięknych szklanek i karafek GROHE –
wszystko po to, byś mógł cieszyć się nieprzerwanym
strumieniem chłodnej, świeżej wody pitnej w swoim domu.

GROHE.PL
KUCHNIA >
AKCESORIA BLUE
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AKCESORIA GROHE BLUE

40 405 000
Szklana karafka GROHE Blue

40 437 000
6 szklanek GROHE Blue

40 848 000 / 40 848 SD0
Plastikowa butelka GROHE Blue (bez BPA)
Butelka ze stali nierdzewnej GROHE Blue
500 ml
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40 422 000
Butla GROHE Blue CO2
Zestaw startowy
425 g 4 sztuki
Dostępne jako:
40 687 000
Butla GROHE Blue CO2
do napełnienia
425 g 4 sztuki

40 423 000
Butla GROHE Blue CO2
Zestaw startowy
Butla 2 kg
40 424 000
Butla GROHE Blue CO2
do napełnienia
Butla 2 kg

40 434 001
GROHE Blue
Głowica czyszcząca
40 694 000
Adapter do głowicy filtra
GROHE Blue BWT filter do
łączenia tylko z 40 434 001

40 404 001
GROHE Blue
Filtr w rozmiarze S
Pojemność 600 l przy 15° KH
40 430 001
GROHE Blue
Filtr w rozmiarze M
Pojemność 1500 l przy 15° KH
40 412 001
GROHE Blue
Filtr w rozmiarze L
Pojemność 3000 l przy 15° KH

40 547 001
GROHE Blue
Filtr z węglem aktywnym
W regionach z twardą wodą
< 9° KH pojemność 3000 l
40 691 001
GROHE Blue Magnesium+
Filtr mineralizujący wodę
magnezem, dla zapewnienia
jej doskonałego smaku.
Pojemność 400 l przy 15° KH

KUCHNIA GROHE
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KUCHNIA GROHE

SYSTEMY KUCHENNE

GROHE RED

nowość
GROHE
RED
NOWY CENTRALNY PUNKT
W TWOJEJ KUCHNI
Nigdy więcej nie czekaj, aż zagotuje się woda
w czajniku. Z innowacyjnym systemem kuchennym
szybko napełnisz każde naczynie wrzątkiem, który
popłynie prosto z Twojej baterii. GROHE Red to
funkcjonalność zwykłej baterii kuchennej, plus
dostęp do wody o temperaturze 100 °C.

GROHE.PL
KUCHNIA >
RED
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GROHE RED

TECHNOLOGIA,
KTÓREJ MOŻESZ ZAUFAĆ
USPRAWNIJ SWOJĄ KUCHNIĘ
Nigdy więcej nie czekaj, aż zagotuje się woda
w czajniku. Z innowacyjnym systemem GROHE
Red szybko napełnisz każde naczynie wrzątkiem,
który popłynie prosto z Twojej baterii. GROHE Red
to funkcjonalność zwykłej baterii kuchennej, plus
dostęp do wody o temperaturze 100 °C.

Dźwignia wychylana do przodu o odpowiednio
wymodelowanym kształcie, by zapewniać
maksimum ergonomii

Dotykowe przyciski
z zabezpieczeniem wrzącej
wody ChildLock
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Obracana w zakresie
150° wylewka

CZYSTY,
ŚWIEŻY SMAK
Filtrowana woda podgrzana do 100 °C zapewnia
wyjątkowe doznania smakowe.
Osobne wewnętrzne
kanały wodne dla wody
niefiltrowanej i wrzącej wody

MNIEJSZE
STRATY
Pobierasz tyle wody, ile w danej chwili potrzebujesz.
Dzięki temu oszczędzasz zarówno wodę, jak i energię.

DOŚĆ
CZEKANIA
Wrzątek zawsze dostępny, wystarczy przekręcić uchwyt –
koniec z czekaniem na zagotowanie wody w czajniku
czy garnku
Głowica z technologią GROHE
SilkMove do wody niefiltrowanej

WIĘCEJ
MIEJSCA
Już nie musisz organizować miejsca na blacie kuchennym
na czajnik – GROHE Red zaspokoi Twoje zapotrzebowanie
na wodę – zimną i gorącą – z jednej baterii

KUCHNIA GROHE

SYSTEMY KUCHENNE

GROHE RED

JEDNO PROSTE ROZWIĄZANIE
POZCZUJ RÓŻNICĘ
Używaj GROHE Red w połączeniu z filtrem GROHE Blue i ciesz się
dostępem do świeżo przefiltrowanej, zagotowanej wody. Rozkoszuj
się wyjątkowym smakiem swojej kawy lub herbaty. Bojler, w którym
podgrzewana jest woda, zrobiono z tytanu, co oznacza, że nie nadaje
on wodzie metalicznego posmaku. Ponadto jest odporny na korozję
i odkładanie się osadów wapiennych, gwarantując doskonałą jakość
podgrzanej w nim wody przez wszystkie lata eksploatacji baterii.
POZBĄDŹ SIĘ Z KUCHNI ZBĘDNYCH SPRZĘTÓW
W której kuchni nie przydałoby się więcej miejsca na wykonywanie
wszelkich czynności związanych z przygotowaniem posiłków?
Dzięki systemowi GROHE Red nie potrzebujesz czajnika – zimna
woda i wrzątek będą płynąć z Twojej baterii. Kompaktowy bojler
obsługujący system, zaprojektowano tak, aby można było go
zamontować pod zlewozmywakiem, zostawiając Ci tym samym
więcej przestrzeni w kuchni.
OSZCZĘDZAJ CENNY CZAS
Nie musisz już czekać aż zagotuje się woda w garnku lub czajniku,
gdy chcesz napić się herbaty albo przygotować szybki posiłek.
Wszyscy jesteśmy coraz bardziej zajęci i zestresowani, a czekanie
na wrzątek, żeby przygotować swój ulubiony napój nie należy do
czynności relaksujących. Czy zatem będzie to gotowanie makaronu,
blanszowanie warzyw bądź przygotowywanie butelki dla dziecka,
system GROHE Red skróci czas oczekiwania na gorącą wodę
do zera.
OSZCZĘDZAJ WODĘ I ENERGIĘ
Zastanów się przez chwilę, jak często gotujesz wodę w czajniku.
Jak często korzystasz z wody w każdej jej postaci? Dzięki GROHE
Red możesz pobrać tylko tyle wody, ile w danej chwili potrzebujesz.
Oszczędzasz zatem cenny płyn i swój czas. Ponadto duży bojler
z serii GROHE Red może całkowicie zastąpić źródło ciepłej wody
w kuchni - dzięki temu oszczędzasz jeszcze więcej. Niepotrzebny
będzie Ci już zarówno czajnik, jak i mieszacz ciepłej i zimnej wody
montowany przy zlewie. Koniec z marnowaniem tego cennego
daru natury podczas czekania, aż z baterii wypłynie strumień
o preferowanej temperaturze.
WRZĄTEK DOSTĘPNY OD RĘKI
Ile razy dziennie napełniasz i gotujesz wodę w czajniku? Od pierwszej
porannej filiżanki kawy, po wieczorne przygotowanie makaronu
na kolację, robimy to niezliczoną liczbę razy, zwykle podgrzewając
znacznie więcej niż nam potrzeba. Z systemem GROHE Red masz
dostęp do wrzątku za każdym razem, gdy go potrzebujesz. To
rozwiązanie wygodne, ekonomiczne i pomagające oszczędzić
wodę oraz czas.
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TECHNOLOGIA,
KTÓREJ MOŻESZ
ZAUFAĆ
Gotowanie, zmywanie, sterylizacja dziecięcych
butelek...nie wspominając o świeżej kawie i herbacie.
Jest tyle rzeczy, do których na co dzień używamy
wrzącej wody; kto nie chciałby, żeby było to tak
szybkie, łatwe i ekonomiczne, jak to tylko możliwe.
System GROHE Red pozwala natychmiast cieszyć
się wygodą zagotowanej wody bez zamieszania
z garnkami, oraz wiele innych korzyści. Ciesz się
czystszym smakiem, bardziej ekonomicznym
i przy mniejszym zużyciu energii, niż garnek –
za jednym dotknięciem, w każdej chwili. System
kuchenny GROHE Red to nie tylko trzy różne
modele baterii kuchennych do wyboru, ale także
wygoda posiadania tylko jednego źródła wody
do różnych zastosowań.

CHILDLOCK
Bezpieczeństwo to podstawa w rodzinnej
kuchni. Dlatego właśnie GROHE Red
zaprojektowano z zabezpieczeniem ChildLock,
które czyni przypadkowe włączenie gorącej
wody niemal niemożliwym – aby uruchomić
strumień wody, należy najpierw odblokować
przycisk za pomocą pierwszej ikony z kłódką,
po czym nacisnąć ikonę poniżej.
GROHE RED TITANIUM BOILER
Wszystkie bojlery z kolekcji GROHE Red
zostały wykonane z tytanu. W przeciwieństwie
do stali nierdzewnej i miedzi, czyli dwóch
tradycyjnie używanych przy budowie bojlerów
materiałach, tytan jest niezwykle odporny na
korozję i powstawanie osadów wapiennych,
co gwarantuje doskonałą wydajność przez
lata. Nie nadaje także wodzie metalicznego
posmaku, który mógłby zepsuć smak
Twojej kawy lub herbaty.

KUCHNIA GROHE

SYSTEMY KUCHENNE

GROHE RED

GROHE Red bojlery* oszczędzają
pieniądze i energię - ich nowy design
i odpowiednia izolacja pozwalają na
osiągnięcie efektywności energetycznej A.

Wyjeżdżasz na wakacje? Po prostu
przestaw bojler na tryb urlopowy, dzięki
czemu woda podgrzewana jest tylko do
60 ºC, co oszczędza jeszcze więcej energii.
* GROHE Red Bojler rozmiar M
Klasa efektywności energetycznej A, straty ciepła maks. 14 Wh,
Bojler GROHE Red rozmiar L
Klasa efektywności energetycznej A, straty ciepła maks. 15,9 Wh
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Bojler w rozmiarze L
5,5 l wody

Bojler w rozmiarze M
3 l wody

Co więcej, tytan wykorzystany w konstrukcji
zbiornika nadaje bojlerowi niezwykłą niezwykłą
trwałość i sprawia, że nie ulega on rdzewieniu.

KUCHNIA GROHE

SYSTEMY KUCHENNE

GROHE RED

nowość
GROHE.PL
KUCHNIA >
RED

30 325 001 / 30 325 DC1
GROHE RED Duo
z wylewką typu „L“,
bojler w rozmiarze L
30 327 001 / 30 327 DC1
GROHE RED Duo
z wylewką typu „L“,
bojler w rozmiarze M
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30 079 001 / 30 079 DC1
GROHE RED Duo
z wylewką typu „C“,
bojler w rozmiarze L

30 080 001
GROHE RED Mono
z wylewką typu „C“,
bojler w rozmiarze L

30 083 001 / 30 083 DC1
GROHE RED Duo
z wylewką typu „C“,
bojler w rozmiarze M

30 085 001
GROHE RED Mono
z wylewką typu „C“,
bojler w rozmiarze M

grohe.pl

KAŻDY ZESTAW GROHE RED ZAWIERA:
BOJLER (M LUB L) I ZESTAW FILTRÓW.

BOJLER W
ROZMIARZE L

Opcje kolorystyczne:
001 I StarLight Chrome |

DC1 I SuperSteel

BOJLER W
ROZMIARZE M
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KOLEKCJA GROHE
PREMIUM LIFESTYLE
W GROHE rozumiemy, że kuchnia jest często odzwierciedleniem
jej gustu i upodobań jej użytkowników. To więcej niż tylko miejsce,
w którym gotujesz i zmywasz – tu możesz wyrazić siebie, dobrze
się bawić, a nawet zrelaksować. Dlatego stworzyliśmy kolekcje
produktów, które usatysfakcjonują szefa kuchni, skrytego we
wnętrzu każdego człowieka. Funkcjonalność na profesjonalnym
poziomie, która Cię nie zawiedzie, dopasowane do Twoich potrzeb
rozwiązania i inteligentny design, który odzwierciedla Twój
indywidualny gust. Z kolekcją GROHE Premium, Twoja kuchnia
będzie tak wyjątkowa, jak Ty.

KUCHNIA GROHE
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KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA PREMIUM LIFESTYLE

K7

GROHE
K7
Zgrabna i finezyjna kolekcja K7 oferuje profesjonalne baterie
kuchenne z dwoma wysokościami wylewek, sprężynowymi
ramionami o 360º kącie obrotu, zapewniającymi wyjątkową
elastyczność i metalowymi natryskami, które pozwalają szybko
przełączać się między perlatorem a strumieniem prysznicowym.
Kolekcja K7 oferuje różne warianty obrotowych wylewek do
wyboru: wyciąganą z przełącznikiem strumieni oraz tradycyjną
z prysznicem bocznym, gwarantując najwyższą wydajność
i rewelacyjny design. Seria produktów K7 to bezkonkurencyjna
funkcjonalność dla kuchni, w których liczy się niezawodność.

GROHE.PL
KUCHNIA >
K7
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32 950 000
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką
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K7
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32 176 000
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką
i 2 strumieniami wody

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA PREMIUM LIFESTYLE

K7

31 379 000 / 31 379 DC0
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa

GROHE.PL
KUCHNIA >
K7
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32 950 000 / 32 950 DC0
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa

grohe.pl

32 175 000 / 32 175 DC0
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa

32 176 000 / 32 176 DC0
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką

Opcje kolorystyczne:
000 I StarLight Chrome |

DC0 I SuperSteel

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA PREMIUM LIFESTYLE

K7 FOOTCONTROL

nowość
GROHE
K7 FOOTCONTROL
Odkryj profesjonalny potencjał swojej kuchni z baterią
K7 FootControl. Ciesz się połączeniem zalet modelu K7 –
wylewki w formie wyciąganego węża prysznicowego –
z wygodną technologią FootControl. Chłodny, surowy
design to klasa sama w sobie, a kiedy dodasz do tego
wyjątkowe funkcje użytkowe, otrzymasz produkt do zadań
specjalnych idealnie dopasowany do wnętrza Twojej kuchni.
Ponadto, bateria K7 sprawi, że poczujesz swobodę działania
na każdym etapie przygotowywania posiłku.

30 312 000 / 30 312 DC0
Elektroniczna jednouchwytowa
bateria zlewozmywakowa
z profesjonalnym natryskiem

Opcje kolorystyczne:
000 I StarLight Chrome |
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DC0 I SuperSteel
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KOLEKCJA PREMIUM LIFESTYLE

MINTA

GROHE
MINTA
Stylowa, minimalistyczna kuchnia może być też niezwykle
funkcjonalna. Baterie z serii GROHE Minta przyciągają wzrok
gładkimi, regularnymi konturami, doskonale pasującymi
do współczesnych przestrzeni kuchennych. W dodatku
są niezwykle elastyczne, dzięki czemu korzystanie z nich
to wygoda i przyjemność. Wyciągany wąż prysznicowy,
zakończony perlatorem dającym 2 strumienie wody czyni
mycie, płukanie i przygotowanie posiłków znacznie prostszym
niż dotychczas.

32 168 000 / 32 168 DC0
Bateria zlewozmywakowa
z wylewką typu „L“
z wyciąganym perlatorem
31 397 000
do otwartych term (niskociśnieniowych)

Opcje kolorystyczne:
000 I StarLight Chrome |
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DC0 I SuperSteel

30 274 000 / 30 274 DC0
Bateria zlewozmywakowa
z wylewką typu „L“
z wyciąganą wylewką
i 2 strumieniami wody

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA PREMIUM LIFESTYLE

MINTA

32 488 000 / 32 488 DC0
Bateria zlewozmywakowa
z wylewką typu „U“

32 067 000 / 32 067 DC0
Bateria zlewozmywakowa
z wylewką typu „U“
z wyciąganym perlatorem
32 322 000 / 32 322 DC0
Bateria zlewozmywakowa
z wylewką typu „U“
z wyciąganym natryskiem

Opcje kolorystyczne:
000 I StarLight Chrome |
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DC0 I SuperSteel

31 375 000 / 31 375 DC0
Bateria zlewozmywakowa
z wylewką typu „L“

Pages 95 | 95

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA PREMIUM LIFESTYLE

MINTA

GROHE.PL
KUCHNIA >
MINTA

32 918 000 / 32 918 DC0
Bateria zlewozmywakowa
z wylewką typu „C“
z wyciąganym perlatorem
32 918 00E
z GROHE EcoJoy
32 321 000 / 32 321 DC0
Bateria zlewozmywakowa
z wylewką typu „C“
z wyciąganym natryskiem

Opcje kolorystyczne:
000/00E I StarLight Chrome |
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DC0 I SuperSteel |

LS0 I MoonWhite |

KS0 I Velvet Black

32 917 000 / 32 917 DC0
32 917 LS0 / 32 917 KS0
Bateria zlewozmywakowa
z wylewką typu „C“
32 511 000
do otwartych term (niskociśnieniowych)
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KOLEKCJA PREMIUM LIFESTYLE

MINTA TOUCH

nowość
GROHE
MINTA TOUCH
Nowoczesne baterie GROHE Minta, charakteryzujące
się minimalistycznym designem, to jakość, która nigdy
nie wyjdzie z mody, przez co doskonale uzupełni każdą
współczesną kuchnię. Teraz możesz otrzymać maksymalną
czystość i wygodę dzięki jednemu modelowi EasyTouch.
Wystarczy delikatne dotknięcie metalowego korpusu
lub eleganckiej wylewki, by uruchomić przepływ wody higienicznie, łatwo i szybko!

GROHE.PL
KUCHNIA >
MINTA TOUCH
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31 358 001
Elektroniczna jednouchwytowa
bateria zlewozmywakowa
z wylewką typu „C“
z wyciąganym perlatorem
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KOLEKCJA PREMIUM LIFESTYLE

MINTA TOUCH

GROHE
MINTA TOUCH

31 358 001 / 31 358 DC1
Elektroniczna jednouchwytowa
bateria zlewozmywakowa
z wylewką typu „C“
z wyciąganą wylewką
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31 360 001 / 31 360 DC1
Elektroniczna jednouchwytowa
bateria zlewozmywakowa
z wylewką typu „L“
z wyciąganą wylewką

Minta Touch została zarekomendowana i zatwierdzona do użycia przez niepełnosprawnych i starszych
ludzi. Przetestowano ją i oceniono jako „dobrą“ w Institute for Gerontotechnik for Barrier Free Building,
uznając dotykową technologię i ergonomiczny design za jej szczególne zalety.

Opcje kolorystyczne:
001 I StarLight Chrome |

DC1 I SuperSteel

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA PREMIUM LIFESTYLE

ZEDRA

GROHE
ZEDRA
Baterie GROHE Zedra zostały wyposażone w przycisk
podwójnej kontroli z mechanizmem blokującym,
który pozwoli Ci bez wysiłku przełączać się pomiędzy
strumieniami wylewki oraz technologię SpeedClean,
dzięki której pozbędziesz się osadów wapiennych z dysz,
po prostu przecierając je jednym ruchem palca. Wybierz
lśnienie chromowanej powłoki GROHE StarLight lub
antybakteryjne właściwości powłoki RealSteel dla baterii,
której trwałość dorównuje znakomitemu wyglądowi.

GROHE.PL
KUCHNIA >
ZEDRA
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32 294 SD1
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką
i przełącznikiem strumieni
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32 294 001
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką
i przełącznikiem strumieni

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA PREMIUM LIFESTYLE

ZEDRA

32 296 000 / 32 296 SD0
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką

32 553 000 / 32 553 SD0
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką
i 2 strumieniami wody

GROHE.PL
KUCHNIA >
ZEDRA

Strona 106 | 107

32 555 000
do otwartych term
(niskociśnieniowych)

grohe.pl

31 203 000
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką i przełącznikiem
strumienia oraz zaworem odcinającym

30 026 000 / 30 026 SD0
Zawór sztorcowy

Opcje kolorystyczne:
000 I StarLight Chrome |

SD0 I Stal nierdzewna

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA PREMIUM LIFESTYLE

ZEDRA TOUCH

GROHE
ZEDRA TOUCH
Postaw na zmysłową moc wody w Twojej kuchni. Obracająca się wylewka
i ergonomiczna dźwignia modelu Zedra Touch, łączą w sobie funkcjonalność
i interesujący design. Dzięki technologii GROHE Easy Touch możesz
kontrolować przepływ wody za pomocą jednego dotknięcia. Wybierz funkcję
Touch w standardowej wersji ze zintegrowaną jednostką mieszającą albo
wzbogać ją montowanym pod umywalką termostatem Grotherm Micro dla
perfekcyjnej kontroli przepływu ciepłej wody, bez niebezpieczeństwa oparzenia.

30 219 001 / 30 219 DC1
Elektroniczna jednouchwytowa
bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką
i przełącznikiem strumieni

Opcje kolorystyczne:
001 I StarLight Chrome |

Strona 108 | 109

DC1 I SuperSteel

grohe

Pages 109 | 109

KUCHNIA GROHE

Strona 110 | 111

KOLEKCJA PREMIUM LIFESTYLE

ESSENCE

grohe.pl

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA PREMIUM LIFESTYLE

ESSENCE

GROHE
ESSENCE
Wybierz spośród dwóch modeli – jeden z obrotową,
a drugi z wyciąganą solidną wylewką, której strumień
łatwo przełączysz między perlatorem a prysznicem.
Dodając do tego dwa rodzaje wytrzymałych powłok
do wyboru, a zobaczysz, że stylowy wygląd może iść
w parze z funkcjonalnością.

GROHE.PL
KUCHNIA >
ESSENCE

Strona 112 | 113

30 270 000
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką, wyciąganą wylewką
i 2 strumieniami wody

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA PREMIUM LIFESTYLE

ESSENCE

nowość
ODKRYJ EKSCYTUJĄCE
NOWE KOLORY
W KOLEKCJI ESSENCE
GROHE oferuje teraz aż 10 kolorów powłok zainspirowanych
światowymi trendami kolorystycznymi, które zaprezentowano
w kompletnej linii Essence. Dzięki bogatej gamie rozmiarów,
barw i powłok, nowa linia Essence rozpieści Cię wyborem.
Pełna kolekcja - od baterii po prysznice i akcesoria – oferuje różne
kolory do wyboru, z eleganckim wykończeniem szczotkowanym,
albo połyskującym. Dostępna jest ona także w wariantach
pokrytych klasycznym, lśniącym chromem lub elegancką stalą
nierdzewną SuperSteel. To się nazywa wolność wyboru.

Strona 114 | 115

grohe.pl

WARM SUNSET

HARD GRAPHITE

| A00

COOL SUNRISE

| GL0

POLISHED NICKEL

| BE0

| DA0

SUPERSTEEL

| DC0

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA PREMIUM LIFESTYLE

ESSENCE

30 269 000
Bateria zlewozmywakowa

Strona 116 | 117

grohe.pl

30 270 000
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką, wyciąganą wylewką
i przełącznikiem strumieni

Opcje kolorystyczne:
000 I StarLight Chrome
DC0 I SuperSteel

GL0 I Cool Sunrise
GN0 I Brushed Cool Sunrise

DA0 I Warm Sunset
DL0 I Brushed Warm Sunset

A00 I Hard Graphite
AL0 I Brushed Hard Graphite

BE0 I Polished Nickel
EN0 I Brushed Nickel

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA PREMIUM LIFESTYLE

ESSENCE FOOTCONTROL

GROHE
ESSENCE FOOTCONTROL
Bateria GROHE Essence FootControl to połączenie minimalizmu
w najczystszej postaci z funkcjonalnością, która odmieni Twoje
spojrzenie na pracę w kuchni. Gładkie, proste linie modelu Essence
stanowią dopełnienie współczesnej przestrzeni, podczas gdy działająca
w trybie one-touch technologia FootControl, pozwala Ci ochronić
powierzchnię baterii przed dotykiem zabrudzonych dłoni.Wyciągana
wylewka z dwoma rodzajami strumieni i niezwykle trwała powłoka
GROHE StarLight sprawiają, że baterie GROHE Essence FootControl
są doskonałym wyborem do kuchni, w której dużo się dzieje.

30 311 000 / 30 311 DC0
Elektroniczna jednouchwytowa
bateria zlewozmywakowa
z wylewką typu „L“
z profesjonalny natryskiem

Opcje kolorystyczne:
000 I StarLight Chrome |

Strona 118 | 119

DC0 I SuperSteel

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA PREMIUM LIFESTYLE

ESSENCE PROFESSIONAL

KOLOROWY
ŚWIAT BATERII
ESSENCE PROFESSIONAL
Wzbogać swoją kuchnię o smukły, industrialny design baterii Essence Professional,
która zachwyca profesjonalnymi funkacjami i wygodą obsługi. Każdy detal został
opracowany z myślą o ułatwieniu codziennych czynności w kuchni: elastyczna
wylewka z obrotem w zakresie 360°, magnetyczny system dokowania natrysku
EasyDock M i dwa rodzaje strumienia do wyboru. Produkt wyposażony jest
w technologię GrohFlexx, która sprawia, że higieniczny wąż santoprenowy można
z łatwością wyczyścić. Dziesięć wariantów kolorystycznych do wyboru pozwala
urządzić przestrzeń kuchenną według indywidualnych preferencji.

Strona 120 | 121
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KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA PREMIUM LIFESTYLE

ESSENCE PROFESSIONAL

nowość

30 294 000 / 30 294 DC0
Jednouchwytowa
bateria zlewozmywakowa

Połącz swoją baterię Essence Professional (chrome/supersteel) z jednym
z 10 kolorowych węży, by idealnie pasowała do Twojej kuchni.
Opcje kolorystyczne (wąż) Tylko w połączeniu z wersją standardową 30 294 000/DCO:
MW0 I Sheer Marble
XC0 I Ciemno szary
YF0 I Żółty
YR0 I Pomarańczowy
DP0 I Różowy		
DU0 I Purpurowy
GE0 I Zielony
TY0 I Niebieski

Strona 122 | 123

DG0 I Czerwony		
HG0 I Ciemny brąz		

grohe.pl

Opcje kolorystyczne:
000 I StarLight Chrome |

DC0 I SuperSteel 

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA PREMIUM LIFESTYLE

EUROCUBE

31 395 000
Jednouchwytowa
bateria zlewozmywakowa

Strona 124 | 125

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA PREMIUM LIFESTYLE

EUROCUBE

GROHE
EUROCUBE
Zrób wrażenie z kubistycznym arcydziełem GROHE.
Zdecydowane linie i architektoniczne kształty kolekcji
Eurocube będą idealne dla nowoczesnej kuchni, w której
design stawia się na pierwszym miejscu. Od stylowego
wykończenia uchwytu, po profesjonalne rozwiązania
techniczne – linia tych produktów jest dla ludzi, którzy
cenią wyrazisty design i których pasją jest gotowanie.

31 255 000 / 31 255 DC0
Bateria zlewozmywakowa

31 395 000 / 31 395 DC0
Jednouchwytowa bateria
zlewozmywakowa

GROHE.PL
KUCHNIA >
EUROCUBE
Opcje kolorystyczne:
000 I StarLight Chrome |

Strona 126 | 127

DC0 I SuperSteel

31 255 000
Bateria zlewozmywakowa

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA PREMIUM LIFESTYLE

K4

GROHE
K4
Doświadcz czegoś zupełnie nowego. Kolekcja K4 nie tylko
nie przypomina swoim wyglądem innych baterii, ale oferuje
również profesjonalną wydajność w sercu Twojego domu.
Charakterystycznie wygięta, obracająca się wylewka gwarantuje
wygodę i swobodę działania.

33 782 000
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką
z przełącznikiem strumieni

33 786 000
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką
z przełącznikiem strumieni

Strona 128 | 129

Strona 130 | 131

GROHE MARKA

4

OFERTA KUCHENNA

11

SYSTEMY KUCHENNE GROHE

33

KOLEKCJA GROHE PREMIUM LIFESTYLE

81

› KOLEKCJA GROHE STYL & FUNKCJONALNOŚĆ

133

GROHE EUROPLUS

134

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

138

GROHE EURODISC

144

GROHE CONCETTO

148

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

154

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

158

GROHE EUROSMART

162

GROHE BAULOOP & BAUEDGE

168

DOZOWNIKI MYDŁA GROHE 		

170

Strona 132 | 133
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KOLEKCJA GROHE
STYL & FUNKCJONALNOŚĆ
Zadbaj o najwyższą wygodę w swoim domu z funkcjonalnymi bateriami GROHE. Oto
kolekcje stworzone po to, by udostępniać szeroką gamę praktycznych rozwiązań i czynić
prace kuchenne prostszymi, bezpieczniejszymi i przyjemniejszymi. Biorąc pod uwagę
róznorodność współczesnych projektów kuchni, wymiary oraz opcje instalacji baterii,
GROHE gwarantuje asortyment nie tylko wysokiej jakości, ale również wyjątkowo
funkcjonalny – baterie, które ułatwią Ci życie każdego dnia.

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA STYL & FUNKCJONALNOŚĆ

EUROPLUS

GROHE
EUROPLUS
Prosta, opływowa i nowoczesna – bateria GROHE
Europlus ma uniwersalny urok. Rzeźba korpusu
przechodzi płynnie w gładki uchwyt sterujący,
pochylony pod kątem 7°, aby zwiększyć wygodę
jego użytkowania i poprawić ergonomię. Wybierz
model z niską lub średniej wysokości wylewką
z wyciąganym perlatorem i dwoma strumieniami
wody dla większej swobody działania.

GROHE.PL
KUCHNIA >
EUROPLUS

Strona 134 | 135

33 933 002
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką
i 2 strumieniami wody

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA STYL & FUNKCJONALNOŚĆ

EUROPLUS

33 930 002
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wylewką
33 931 002
do otwartych term niskociśnieniowych

33 933 002
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią, wyciąganą wylewką
i przełącznikiem strumieni

Strona 136 | 137

grohe.pl

32 941 002
Bateria zlewozmywakowa
z niską wylewką

32 942 002
Bateria zlewozmywakowa
z niską, wyciąganą wylewką
i przełącznikiem strumieni

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA STYL & FUNKCJONALNOŚĆ

EURODISC COSMOPOLITAN

33 770 002
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wylewką

Strona 138 | 139
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KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA STYL & FUNKCJONALNOŚĆ

EURODISC COSMOPOLITAN

33 770 002
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wylewką

Strona 140 | 141

grohe.pl

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN
Baterie tej serii to dowód na to, że praktyczny projekt może idealnie współgrać
z gustownym, nowoczesnym wyglądem. Eurodisc Cosmopolitan stworzono jako
perfekcyjne rozwiązanie do każdej kuchni. Bogata oferta, łatwość instalacji
i jeszcze łatwiejsza obsługa, w połączeniu ze zwężającą się wylewką i delikatnie
nachylonym uchwytem tworzą wybitną linię armatury kuchennej.

GROHE.PL
KUCHNIA >
EURODISC COSMOPOLITAN

32 257 002
Bateria zlewozmywakowa rozmiar M
z wyciąganą wylewką i przełącznikiem strumieni
31 121 002
do otwartych term (niskociśnieniowych)

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA STYL & FUNKCJONALNOŚĆ

EURODISC COSMOPOLITAN

23 657 000
Bateria zlewozmywakowa,
rozmiar M
z zestawem odpływowym

32 259 002
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką
31 242 002
do otwartych term
(niskociśnieniowych)

Strona 142 | 143

31 122 002
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką
z wyciąganym perlatorem
32 546 002
do otwartych term
(niskociśnieniowych)

grohe.pl

33 770 002
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wylewką
31 206 002
do otwartych term
(niskociśnieniowych)

33 312 002
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wylewką
montaż podokienny

31 237 002
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wylewką
z zaworem odcinającym
31 120 002
do otwartych term
(niskociśnieniowych)

33 772 002 + 18 349 L02
Bateria zlewozmywakowa
do montażu ściennego
z półką na kosmetyki

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA STYL & FUNKCJONALNOŚĆ

EURODISC

GROHE
EURODISC
Szykowny design połączony z ergonomią użytkowania –
baterie z kolekcji Eurodisc zapewniają satysfakcję pod
każdym względem. Dzięki obrotowej wylewce, codzienne
zadania w kuchni staną się łatwiejsze, a uchwyt w kształcie
płetwy może być obsługiwany zaledwie dwoma palcami,
gwarantując Ci maksymalną kontrolę przy minimalnym
wysiłku. Dodaj do tego wyciąganą końcówkę wylewki,
z przełącznikiem strumieni wody i otrzymasz świetne,
wszechstronne rozwiązanie dla swojej kuchni.

GROHE.PL
KUCHNIA >
EURODISC

Strona 144 | 145

32 257 001
Bateria zlewozmywakowa
z niską, wyciąganą wylewką
i przełącznikiem strumieni

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA STYL & FUNKCJONALNOŚĆ

EURODISC

32 257 001
Bateria zlewozmywakowa
z niską, wyciąganą wylewką
i przełącznikiem strumieni

Strona 146 | 147

grohe.pl

33 770 001
Bateria zlewozmywakowa
z niską wylewką
33 771 001
Bateria zlewozmywakowa
z niską wylewką

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA STYL & FUNKCJONALNOŚĆ

CONCETTO

GROHE
CONCETTO
Charakterystyczny design dostępny dla wszystkich: kolekcja
Concetto jest idealna do kuchni, gdzie styl i praktyczność
muszą iść ręka w rękę. Esteci docenią wyróżniający się
korpus baterii, którego kształt oparto na cylindrycznych
bryłach, podczas gdy zapracowanych kucharzy zachwyci
precyzyjna kontrola i wysoka wydajność.

31 491 000
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką

GROHE.PL
KUCHNIA >
CONCETTO

Opcje kolorystyczne:
000 I StarLight Chrome |

Strona 148 | 149

DC0 I SuperSteel

31 491 DCO
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką

KUCHNIA GROHE

Strona 150 | 151

KOLEKCJA STYL & FUNKCJONALNOŚĆ

CONCETTO

30 273 001
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wyciąganą wylewką
i 2 strumieniami wody

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA STYL & FUNKCJONALNOŚĆ

31 128 001 / 31 128 DC1
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką
31 213 001
do otwartych term
(niskociśnieniowych)

CONCETTO

31 129 001 / 31 129 DC1
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką
z wyciąganym perlatorem
31 214 001
do otwartych term
(niskociśnieniowych)

31 210 001
do montażu podokiennego
31 211 001
do otwartych term
(niskociśnieniowych)

30 273 001 / 30 273 DC1
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią, wyciąganą wylewką
i 2 strumieniami wody

Strona 152 | 153

32 659 001 / 32 659 DC1
Bateria zlewozmywakowa
z niską wylewką

grohe.pl

31 483 001 / 31 483 DC1
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką
z wyciąganym natryskiem perlator

32 661 001 / 32 661 DC1
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką
31 132 001
do otwartych term
(niskociśnieniowych)
32 666 001
z zaworem odcinającym

32 663 001 / 32 663 DC1
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką
i wyciąganym perlatorem
31 212 001
do otwartych term
(niskociśnieniowych)
Opcje kolorystyczne:
001 I StarLight Chrome |

DC1 I SuperSteel

32 667 001
Bateria zlewozmywakowa
do montażu ściennego

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA STYL & FUNKCJONALNOŚĆ

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN
Kolekcja baterii zlewozmywakowych Eurostyle Cosmopolitan –
świetny design i wysoka jakość dosłownie na wyciągnięcie
ręki. Kolekcję charakteryzuje uchwyt w formie wydłużonego
owalu oraz wylewka w dynamicznym kształcie. Eurostyle
Cosmopolitan to rewelacyjne rozwiązanie dla każdej kuchni.

GROHE.PL
KUCHNIA >
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Strona 154 | 155

31 124 002
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wylewką

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA STYL & FUNKCJONALNOŚĆ

33 975 002
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

31 126 002
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką
i wyciąganym perlatorem

31 127 002
do otwartych term
(niskociśnieniowych)

31 482 002
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką
i wyciąganym natryskiem perlator

Strona 156 | 157

30 221 002
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką

grohe.pl

31 124 002
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wylewką

31 153 002
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wylewką
i zawór odcinający

31 154 002
do otwartych term
(niskociśnieniowych)
31 159 002
dla montaż podokienny

33 977 002
Bateria zlewozmywakowa
z niską wylewką
33 984 002
do otwartych term
niskociśnieniowych

33 982 002 + 18 383 002
Bateria zlewozmywakowa
do montażu ściennego
z półką na kosmetyki

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA STYL & FUNKCJONALNOŚĆ

EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN
Prostota, to podstawa harmonijnego designu i wysokiej funkcjonalności. Dlatego
kolekcja Eurostyle Cosmopolitan skupia się na istocie rzeczy i proponuje serię baterii
o zdumiewająco wytrzymałej powłoce oraz wyrazistej, nowoczesnej formie. Postaw
w swojej kuchni na ergonomię i architektoniczny styl dzięki bateriom z kolekcji
Eurosmart Cosmopolitan. Udowadnia ona, że prostota nie oznacza braku wyboru –
trzy opcje wysokości i ułatwiająca korzystanie z baterii, obrotowa wylewka sprawią,
że kolekcja Eurosmart Cosmopolitan będzie doskonałym wyborem dla każdej kuchni.

GROHE.PL
KUCHNIA >
EUROSMART COSMOPOLITAN

Strona 158 | 159

31 481 000
Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą, wysoką wylewką
i wyciąganym perlatorem

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA STYL & FUNKCJONALNOŚĆ

EUROSMART COSMOPOLITAN

32 843 000 / 32 843 DC0
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką
32 843 00E
z GROHE EcoJoy
31 180 000
do otwartych term
(niskociśnieniowych)

31 481 000
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką
i wyciąganym perlatorem

Strona 160 | 161
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30 193 000 / 30 193 DC0
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wylewką
30 194 000 / 30 194 DC0
do otwartych term
niskociśnieniowych

32 842 000
Bateria zlewozmywakowa
z niską wylewką
32 842 00E
z GROHE EcoJoy
31 179 000
do otwartych term
niskociśnieniowych

Opcje kolorystyczne:
000/00E I StarLight Chrome |

DC0 I SuperSteel

30 195 000
Bateria zlewozmywakowa
ze średnią wylewką
i zaworem odcinającym

31 170 000
Bateria zlewozmywakowa
z niską wylewką
montaż podokienny
31 161 000
Bateria zlewozmywakowa
z niską wylewką
i zaworem odcinającym

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA STYL & FUNKCJONALNOŚĆ

EUROSMART

GROHE
EUROSMART
Dzięki GROHE Eurosmart stworzysz kuchnię, z której korzystać
z radością będzie cała Twoja rodzina. Bezproblemowa obsługa,
doskonała wydajność i bezpieczeństwo połączone ze zgrabną,
współczesną estetyką. Cylindryczna forma baterii i eleganckie
zakrzywienie wylewki – kolekcja Eurosmart wygląda znakomicie
i gwarantuje zdumiewającą wszechstronność. Z dwoma opcjami
wysokości do wyboru, obrotową wylewką, technologią GROHE
EcoJoy lub głowicą GROHE SilkMove ES, gwarantującą przepływ
tylko zimnej wody w centralnym ustawieniu dźwigni sterującej,
bateria Eurosmart jest stworzona do tego, aby dopasować się
do Twojej zawsze pełnej ludzi, rodzinnej kuchni.
Wznieś swoją kuchnię na nowy poziom funkcjonalności dzięki
nowej baterii GROHE Eurosmart z wyciąganą wylewką. Wyposażono
ją we wszystkie podstawowe funkcje produktów z kolekcji Eurosmart
oraz, dodatkowo, w wyciąganą wylewkę z przełącznikiem strumieni,
która ułatwi codzienne czynności w kuchni. Wyciągany natrysk
zapewnia większy zasięg działania i oferuje szybkie przełączenie
między dwoma rodzajami strumienia. Mechanizm EasyDock
gwarantuje szybkie chowanie wylewki z powrotem w korpusie.
Baterie GROHE Eurosmart dostępne są w dwóch powłokach do
wyboru: błyszczącej, pokrytej chromem lub matowej powłoce
SuperSteel.

GROHE.PL
KUCHNIA >
EUROSMART
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30 305 000
Bateria zlewozmywakowa
z niską, wyciąganą wylewką
i przełącznikiem strumieni

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA STYL & FUNKCJONALNOŚĆ

EUROSMART

Oddzielne kanały wodne woda nie ma kontaktu
z ołowiem i niklem
Zintegrowany ogranicznik temperatury

EasyDock

Brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
dzięki 100 % GROHE CoolTouch.

NOWOCZESNY
KSZTAŁT
& INTELIGENTNA
TECHNOLOGIA

Głowica GROHE ze zintegrowanym
ogranicznikiem temperatury, który możesz
ustawić tak, by maksymalna temperatura wody
odpowiadała Twoim oczekiwaniom.
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35 mm głowica ze zintegrowanym
ogranicznikiem temperatury

grohe.pl

Wyciągana wylewka z
przełącznikiem strumieni

SpeedClean
perlator

EasyExchange
Przy użyciu zwykłej monety z łatwością
zdemontujesz i zamontujesz perlator

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA STYL & FUNKCJONALNOŚĆ

EUROSMART

33 281 002 / 33 281 DC2
Bateria zlewozmywakowa
z niską wylewką; oddzielne kanały
wodne zapobiegające jej kontaktowi
z ołowiem i niklem
33 281 20E
z GROHE EcoJoy
30 260 002
Bateria zlewozmywakowa
niską wylewką
bez styczności z ołowiem i niklem
z GROHE SilkMove ES

30 305 000 / 30 305 DC0
Bateria zlewozmywakowa
z niską, wyciąganą wylewką
i 2 strumieniami wody

Dostępny w zestawie zawierającym:
Bateria zlewozmywakowa niską wylewką,
oddzielne kanały wodne zapobiegające
jej kontaktowi z ołowiem i niklem; zawór
kątowy, zawór kątowy do zmywarki
31 478 000
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33 202 002 / 33 202 DC2
Bateria zlewozmywakowa
z wysoką wylewką
33 490 002
Bateria zlewozmywakowa
wysoką wylewką
z GROHE SilkMove ES
z zaworem odcinającym

32 482 002
Bateria
zlewozmywakowa
do montażu ściennego

31 509 002
Bateria zlewozmywakowa
do montażu ściennego
z zasięgiem 150 mm
31 391 002
z zasięgiem 217 mm
32 224 002
z zasięgiem 277 mm

Opcje kolorystyczne:
000/002/20E I StarLight Chrome |

DC0/DC2 I SuperSteel

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA STYL & FUNKCJONALNOŚĆ

BAULOOP & BAUEDGE

GROHE
BAULOOP & BAUEDGE
Szykowna prostota definiuje kolekcję GROHE Bau. Wylewka
o cylindrycznym kształcie podkreśla design inspirowany architekturą,
który przykuwa wzrok i idzie w parze z doskonałą funkcjonalnością.
Finezyjna dźwignia w formie pętli, w serii BauLoop i w formie
wydłużonego owalu, w serii BauEdge, ułatwiają obsługę, czyniąc
ją wyjątkowo wygodną.

31 368 000
GROHE BauLoop
Bateria zlewozmywakowa

GROHE.PL
KUCHNIA >
BAULOOP & BAUEDGE
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31 367 000
GROHE BauEdge
Bateria zlewozmywakowa

KUCHNIA GROHE

KOLEKCJA STYL & FUNKCJONALNOŚĆ

DOZOWNIKI MYDŁA

GROHE
DOZOWNIKI MYDŁA
Doskonałym sposobem wykończenia Twojej kuchni
na najwyższym poziomie, jest zamontowanie jednego
z dozowników do mydła, z szerokiej kolekcji GROHE.
Praktyczne i trwałe, zostały stworzone z charakterystyczną
dla naszej firmy dbałością o szczegóły i pasują do wszystkich
baterii zlewozmywakowych oferowanych przez GROHE.

40 535 000 / 40 535 DC0
Dozownik do mydła
w płynie Cosmopolitan,
o pojemności 0,4 l

40 536 000 / 40 536 DC0
Dozownik do mydła
w płynie Contemporary,
o pojemności 0,4 l

40 537 000 / 40 537 DC0
Dozownik do mydła
w płynie Authentic,
o pojemności 0,4 l

40 553 000 / 40 553 DC0
Dozownik do mydła
w płynie Zedra,
o pojemności 0,4 l

Opcje kolorystyczne:
000 I StarLight Chrome |
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DC0 I SuperSteel

KUCHNIA GROHE

SYSTEMY KUCHENNE GROHE BLUE & GROHE RED

GROHE RED
MONO
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40 553 000 / 40 553 DC0

•

DOZOWNIK DO MYDŁA

40 535 000 / 40 535 DC0

DOZOWNIK DO MYDŁA

• •

•

GROHE BLUE
MONO PURE
GROHE RED
DUO

KOLOROWE POWŁOKI
PVD

• • •

POWŁOKA ZE
STAL NIERDZEWNA

•

POWŁOKA
SUPERSTEEL

•

POWŁOKA
CHROMOWANA

•

BOJLER

• •

GROHE BLUE
MONO PROFESSIONAL
GROHE BLUE
PURE

GŁOWICA FILTRUJĄCA

• • •

GROHE BLUE
HOME MONO

GROHE BLUE
PROFESSIONAL

FILTR W ROZMIARZE S

•

BUTLA Z CO2 425 G

•

NATRYSK BOCZNY

WODA GAZOWANA

•

WRZĄTEK

WODA FILTROWANA

GROHE BLUE
HOME

WODA ZMIESZANA

DESIGN

BEST MATCH

GROHE
MINTA TOUCH

GROHE
ZEDRA TOUCH

GROHE ESSENCE
FOOTCONTROL

GROHE
EUROCUBE

GROHE K4

GROHE
EUROPLUS

GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN

GROHE K7
FOOTCONTROL

GROHE K7

GROHE
ESSENCE

GROHE
ZEDRA

•
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GROHE
MINTA
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•
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40 537 000 / 40 537 DC0

DOZOWNIK DO MYDŁA

40 553 000 / 40 553 DC0

DOZOWNIK DO MYDŁA

40 536 000 / 40536 DC0

DOZOWNIK DO MYDŁA

40 535 000 / 40 535 DC0

DOZOWNIK DO MYDŁA

KOLOROWE POWŁOKI
PVD

POWŁOKA ZE
STAL NIERDZEWNA

POWŁOKA
SUPERSTEEL

POWŁOKA
CHROMOWANA

ZAWÓR ODCINAJĄCY

MONTAŻ PODOKIENNY

NATRYSK BOCZNY

WYCIĄGANYM
PERLATOREM

WYCIĄGANYM
NATRYSKIEM PERLATOR

WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
Z 2 STRUMIENIAMI

PROFESJONALNY
NATRYSK

FOOTCONTROL

EASYTOUCH

DESIGN

grohe.pl

GROHE PRZEGLĄD FUNKCJI
BEST MATCH NASZA REKOMENDACJA

GROHE
CONCETTO

GROHE
EUROSMART

GROHE
BAU
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EURODISC
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40 537 000 / 40 537 DC0

DOZOWNIK DO MYDŁA

40 553 000 / 40 553 DC0

DOZOWNIK DO MYDŁA

40 536 000 / 40536 DC0

DOZOWNIK DO MYDŁA

40 535 000 / 40 535 DC0

DOZOWNIK DO MYDŁA

KOLOROWE POWŁOKI
PVD

POWŁOKA ZE
STAL NIERDZEWNA

POWŁOKA
SUPERSTEEL

POWŁOKA
CHROMOWANA

ZAWÓR ODCINAJĄCY

MONTAŻ PODOKIENNY

NATRYSK BOCZNY

WYCIĄGANYM
PERLATOREM

WYCIĄGANYM
NATRYSKIEM PERLATOR

WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
Z 2 STRUMIENIAMI

PROFESJONALNY
NATRYSK

FOOTCONTROL

EASYTOUCH

DESIGN

KUCHNIA GROHE

GROHE PRZEGLĄD FUNKCJI
BEST MATCH NASZA REKOMENDACJA

GROHE ZEDRA

GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN

GROHE
CONCETTO

GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN

GROHE MINTA

•
•

GROHE
EUROPLUS

•
•
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•
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• •
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BEST MATCH NASZA REKOMENDACJA

40 537 000 / 4^0 537 DC0

DOZOWNIK DO MYDŁA

40 553 000 / 40 553 DC0

DOZOWNIK DO MYDŁA

40 536 000 / 40536 DC0

DOZOWNIK DO MYDŁA

40 535 000 / 40 535 DC0

DOZOWNIK DO MYDŁA

KOLOROWE POWŁOKI
PVD

POWŁOKA ZE
STAL NIERDZEWNA

POWŁOKA
SUPERSTEEL

POWŁOKA
CHROMOWANA

ZAWÓR ODCINAJĄCY

MONTAŻ PODOKIENNY

NATRYSK BOCZNY

WYCIĄGANYM
PERLATOREM

WYCIĄGANYM
NATRYSKIEM PERLATOR

WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ
Z 2 STRUMIENIAMI

PROFESJONALNY
NATRYSK

FOOTCONTROL

EASYTOUCH

DESIGN

grohe.pl

GROHE BATERIE NISKOCIŚNIENIOWE

KUCHNIA GROHE

ODKRYJ
ŚWIAT GROHE
Przedstawiliśmy tylko mały fragment bogatego świata produktów GROHE.
Znajdziesz w nim wszystko, czego potrzebujesz: od pomysłów i inspiracji,
po gotowe rozwiązania do łazienki i kuchni.
Wystarczy zeskanować kody QR, aby obejrzeć najnowsze broszury na tablecie
lub smartfonie, lub pobrać je w formie plików PDF na swoje urządzenia.
Odwiedź świat GROHE na grohe.pl

BROSZURA GROHE BLUE HOME
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WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT.
GROHE MAGAZYN

BROSZURA TWOJA ŁAZIENKA

BROSZURA GROHE SPA

BROSZURA GROHE CERAMICS

BROSZURA SENSIA ARENA

BROSZURA GROHE RAPIDO
SMARTBOX

FIRMA O
GLOBALNYM
ZASIĘGU
GROHE JEST CZĘŚCIĄ LIXIL – MIĘDZYNARODOWEGO LIDERA W BRANŻY MIESZKANIOWEJ I BUDOWLANEJ
Powstała na początku XX wieku w Japonii, firma LIXIL jest
obecnie najbardziej wszechstronną marką w branży,
mogącą pochwalić się unikatowym portfolio, w którym
znajdują się technologie związane z wodą, a także
pełen zakres materiałów i produktów do wnętrz oraz do
instalacji zewnętrznych do domów i dużych projektów
architektonicznych. Działające na terenie 150 krajów spółki
LIXIL projektują i produkują produkty, z których korzysta
ponad miliard osób na całym świecie każdego dnia.
Świat zmienia się bardzo szybko, a spółki LIXIL
pomagają go kreować.
Pośród naszych marek i technologii znajdują się projekty
i produkty stanowiące przyszłościowe rozwiązania już
dziś. Począwszy od tworzenia inteligentnych innowacji
w domach i biurach, a skończywszy na zmianie
najsłynniejszych światowych krajobrazów, produkty LIXIL
przekształcają przestrzeń, w której wszyscy pracujemy,
uczymy się, podróżujemy, odpoczywamy i mieszkamy.
Obok GROHE, w skład rodziny LIXIL wchodzą
światowej klasy marki, takie jak American Standard,
INAX, DXV od American Standard oraz Permasteelisa.
Razem nasze firmy stanowią numer jeden na świecie w
dziedzinie armatury i produktów hydraulicznych oraz są
wiodącym dostawcą produktów do domów w Japonii.
Jesteśmy liderem w wielu innych obszarach na świecie
dzięki naszemu wspólnemu ukierunkowaniu na tworzenie
innowacji i prawdziwych udogodnień dla ludzi.

Razem jesteśmy silniejsi.
Dzięki połączeniu naszego doświadczenia jako światowego
lidera w produkcji armatury z unikatowymi technologiami
i spostrzeżeniami innych marek z branży Technologii Wodnej
LIXIL, GROHE oferuje całościowe rozwiązania dla łazienek,
cechujące się innowacyjnymi produktami, takimi jak toalety
myjące i prysznice SmartControl, wraz z rewolucyjnymi
technologiami, takimi jak wyroby sanitarne AquaCeramic,
które pozostają czyste przez 100 lat. Piękne, funkcjonalne
i niezawodne – produkty i rozwiązania LIXIL zmieniają sposób
życia na całym świecie.
Mamy wspólną, silną wizję lepszego jutra dla naszych
klientów i dla świata.
Jako prawdziwie globalna firma produkcyjna wiemy,
że odgrywamy ważną rolę w zabezpieczaniu przyszłości
naszej planety. Uważamy, że wszyscy powinni mieć dostęp
do czystych i bezpiecznych urządzeń sanitarnych
i z zaangażowaniem wykorzystujemy nasze doświadczenie,
aby to umożliwić. Jesteśmy też liderem w takich obszarach
jak technologie, efektywność energetyczna, oszczędność
wody oraz dążymy do osiągnięcia zerowego negatywnego
wpływu na środowisko do roku 2030.
Wspólnie tworzymy przyszłość, w której wszystkim
i wszędzie będzie się dobrze żyło.

Więcej informacji na stronie lixil.com

Obserwuj nas na:

Zeskanuj kod QR, żeby pobrać
najnowszą wersję broszury w formie
PDF na tablety lub smartfony.

GROHE Polska Sp. z o. o.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
tel. +48 22 54 32 640
fax +48 22 54 32 650
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